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Milí čtenáři,
právě jste otevřeli první vydání
Stonávky v roce 2022. Přinášíme
vám v něm množství zajímavých
článků a pozvánek, stejně jako
řadu inspirativních počinů, které
se staly v obcích našeho mikroregionu a které tak můžeme aplikovat i v té, ve které žijete.
Pokud se letos již vrátíme v plném rozsahu k společenským akcím za účasti diváků a posluchačů a budou se konat v Třanovicích, bude to parádní zážitek.
Tamní společenský dům prošel
rekonstrukcí. Daleko kvalitnější je
osvětlení pódia, které vytvoří komfortnější a příjemnější prostředí
jak účinkujícím, tak posluchačům.
Možnosti ovládání nových divadelních reflektorů a výběr barev
jistě ocení divadelníci z řad žáků
místní základní školy, dobrovolný
divadelní spolek, stejně jako jejich diváci nebo účinkující při hudební produkci a pořadatelé plesů
a karnevalů. To vše bude ovládáno
z nového mixážního pultu.
I přes složitou situaci se pořadatelé ze Stříteže nevzdali benefičních koncertů a na začátku
prosince v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce pokračovali v tradici jejich pořádání. Tradici,
která trvá už od roku 2009. Opět
se mohli představit úspěšní zpěváci soutěže Rozvíjej se, poupátko a zároveň s nimi také děti ze
základních škol v Komorní Lhotce
a Stříteži.
Podívejte se na fotografie a přečtěte si článek Růženy Rylkové. Popisuje rok trvající generální
opravu filiálního kostela sv. Bartoloměje v Třanovicích. Začalo
se s ní v září roku 2020, kdy bylo
potřeba opravit již nevyhovující
střešní krytinu, vyměnit shnilé krovy, svody a okapy. Vše nakonec,
i díky mnoha ochotným dobrovolníkům, klaplo a kostel mohl být
slavnostně otevřen o pouti sv. Bartoloměje 29. srpna 2021.
Na začátku 20. století se k obdělávání zemědělské půdy používalo dřevěných pluhů se železnou radlicí. K úpravě oraniště pak
dřevěných bran se železnými zuby
a dřevěných válců. Tráva i obilí se kosily ručními kosami, nebo
jen srpy. Sklizené obilí se mlátilo
dřevěnými cepy, nebo žentourovými mlátičkami. K tahu se používal
kůň, u těžších půd koní spřežení.
U menších a chudších rolníků bylo
ještě i po 2. světové válce běžné
k zápřahu používat volské, či kravské potahy. Dlouhé, ale zajímavé období, od roku 1949, kdy bylo
v Hnojníku ustaveno Jednotné zemědělské družstvo (JZD).
Hezké únorové čtení
Vladimír Raszka
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Modernizace společenského sálu v Třanovicích
■ Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí byla
Obec Třanovice vybrána k dotační podpoře a bylo jí umožněno provést modernizaci společenského sálu.
V rámci projektu došlo ke
zkvalitnění osvětlení pódia společenského sálu, které vytvoří
komfortnější a příjemnější prostředí jak účinkujícím, tak posluchačům. Možnosti ovládání
divadelních světel a výběru barev především ocení divadelníci
z řad žáků místní základní školy
a rovněž dobrovolný divadelní
spolek stejně jako jejich diváci.
Dále pak účinkující při hudební produkci a pořadatelé plesů
a karnevalů. Projekt zpříjemní

kulturní a společenské dění
v obci a poslouží všem občanům obce.
Ve společenském sále byly
osazeny divadelní reflektory
obsahující 4 ks předních reflektoru 500 W, 4ks bočních reflektorů 300 W, 6ks zadních LED

RGB reflektorů 120 W, el. kabeláž a příslušenství. Ovládání všech světel je pomocí DMX
pultu umístěného v sále s možnost DMX wifi přenosu.
Karina Tomanová

Benefiční adventní koncert škol pro ZŠ v Hruškách

■ V minulém roce nás pandemie zavřela do svých domovů.
Tento rok jsme se rozhodli, že
se nedáme, a předvánoční čas
strávíme opět spolu obklopeni
příjemnou hudbou i milými lidmi. Samozřejmě doba si žádá
dodržování zpřísněných hygienických podmínek, ale ani to
nás neodradilo.
V sobotu 4. prosince 2021
jsme v Evangelickém kostele
v Komorní Lhotce pokračovali v naší tradici pořádání benefičních koncertů. Tradici, která
trvá už od roku 2009. Opět se
mohli představit úspěšní zpěváci soutěže Rozvíjej se, poupátko a zároveň s nimi také děti
ze základních škol v Komorní
Lhotce a Stříteži. Hudebně podpořit nás přijeli učitelé ze ZUŠ
v Třinci – Darina Szymeczková a Radek Morcinek spolu se
svou žačkou. Zazněly příjemné
vánoční písně a koledy, které
v překrásném prostředí kostela navodily tu správnou předvánoční atmosféru.
Za úspěch považujeme, že

byl kostel opět zaplněn posluchači, že se našlo mnoho obětavých rodičů, kteří upekli dobroty na generálku a že děti si
svá vystoupení opravdu užily.
Nejvíce si však zaslouží poklonu
ti, kteří přispěli svými nápady,
neskutečnou energií a kreativitou – mladí, talentovaní umělci Matěj Janík, Adéla Schlesingerová a Samuel Janík. Ti svými hudebními výkony pozvedli
koncert na vyšší úroveň a my
jim za to ze srdce děkujeme.
Možná příjemné atmosféře
napomohl i „hlad“ po podobných akcích v dnešní době, ale
upřímná hudební vystoupení, úsměv na tvářích interpretů i velká návštěvnost koncertu
navzdory omezením přesvědčila všechny přítomné, že pomáhat má smysl a dávat je více než
dostávat...
Během koncertu a po něm se
nám podařilo vybrat krásných
15150 Kč. Darované příspěvky
tentokrát putovaly jako finanční
pomoc do ZŠ v Hruškách, obce
postižené tornádem.

Velké poděkování patří Dagmar Machálkové a Gabriele Palarčíkové, ředitelkám škol ve
Stříteži a Komorní Lhotce, které celý koncert zorganizovaly,
všem zpěvákům a vystupujícím,
ale i rodičům a prarodičům dětí
za pomoc.
Děkujeme rovněž panu faráři Mgr. Vlastimilu Ciesarovi
za propůjčení prostor kostela
a fary, obecním úřadům v Komorní Lhotce a ve Stříteži, ale
také všem lidem, kteří finančně
podpořili ZŠ Hrušky.
Další rok uběhne jako voda
a my věříme, že se začátkem
prosince opět sejdeme v krásné
vánoční atmosféře, abychom si
vychutnali pěvecké výkony šikovných zpěváků a zároveň pomohli potřebným. Přijdete se
také podívat?
Lenka Drabinová
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Filiální kostel sv. Bartoloměje v Třanovicích po generální opravě

■ Římskokatolická
farnost
Hnojník, která čítá pět vesnic
a stará se o provoz tří kostelů,
se v roce 2021 musela „poprat“
s náročnou generální opravou filiálního kostela sv. Bartoloměje v Třanovicích. Začátek
celé opravy začal již v září roku
2020, kdy bylo potřeba opravit
již nevyhovující střešní krytinu, vyměnit shnilé krovy, svody
a okapy.
Vše se zdárně podařilo dokončit pod vedením M. Smilovského a dalších dobrovolných
a odvážných chlapských rukou
do konce roku 2020. Po jarním
lockdownu 2021 nastala další náročná oprava, a to uvnitř
kostela. Původně byla plánována pouze výměna elektroinstalace, výmalba interiéru a nový
nábytek v zákristii. Bylo potřeba
vše vyklidit. A jak už to bývá při
opravách starších objektů, často se „vynoří“ nečekané výdaje.
Tak se stalo i při této fázi. Při vynášení mobiliáře a jeho uchování po dobu oprav, se dospělo k názoru, že smrkové lavice,
staré více jak 100 let již nevyhovují a jen stěží, by se daly znovu nainstalovat tak, aby mohly
opět dobře sloužit. Spolu s lavicemi, pak bylo potřeba vyrobit
i nový obětní stůl, ambon a další drobné dřevěné výrobky či
doplňky.
Inventář se nahradit dá, ale
odkud vzít najednou finance.
Dubové lavice nejsou vůbec
levná záležitost. Zde proto musím vyzvednout solidaritu celé
farnosti, nejen samotných třanovičanů. Na nové lavice se začali skládat v nemalých částkách. Každý podle svých možností. A tak výroba nových lavic
mohla začít a pomalu pokračovala i další fáze opravy. Nová
elektřina, výmalba, obnova maleb na stěnách, nátěry dveří,
stropu, podlahy, varhan, zabezpečovacího systému, výměna
oken v zákristii, ozvučení a další drobné práce. Termín dokončení byl od začátku stanoven na třanovickou pouť, tj. do
konce srpna 2021. S Boží pomocí opravdu obnovený svatostánek mohl být slavnostně
otevřen o pouti sv. Bartoloměje
29.8.2021, při níž byl obětní stůl
a ambon požehnán P. Janem
Czudkem, delegátem ad omnia
(zástupce o. biskupa).
Ráda bych poděkovala všem
ochotným chlapům, kteří si našli čas, nelelkovali a vložili kus
své zručnosti Božímu dílu. Těch
rukou bylo mnoho, ale pokusím
se alespoň několik jmen: Stanislav Rylko nejml. (převážně
velitel celého pluku pod vedením pana faráře Mons. Sikory),

Josef Gomola (mimo jiné oceněn o. biskupem oceněním sv.
Hedviky), Leoš Skarka, dále
pak rodiny Rylkové, Skulinové, Grzegorzové, Nowokové,
Ovčaří.
Velké díky patří i dobrovolným ženám za přípravu občerstvení, pomoci při úklidu,
drobných nátěrů a oprav a konečné výzdoby, aby vše mohlo
být připraveno ke slavení bohoslužeb. Zde mohu zmínit rodiny Smilovské, Živné, Rylkové,
Ovčaří, Skulinové, Skarkové, Jochymkové, Uherkové, Filipcové
a další. Pokud jsem někoho přece jen opomenula, tak jim patří
veliké poděkování nyní. Musím
zde zmínit i pomoc několika
dobrovolníků i z Hnojníka, kteří
přišli a pomohli.
Poděkování patří i obci Třanovice za poskytnutí daru ve
výši 200 tisíc korun, biskupství
ostravsko-opavskému za poskytnutí částky ve výši 150 tisíc
korun a místnímu spolku PZKO
za poskytnutí prostor pro uchování mobiliáře po dobu opravy.
Hrubý odhad nákladů i s opravou střechy se pohybuje okolo 3 mil. Kč. Kromě uvedených
darů se financovalo z vlastních zdrojů farnosti, jelikož žádosti o příspěvek z kraje byly
zamítnuty.
Pevně věřím, že upřímná pomoc a snaha při opravách bude
odměněna tou nejvyšší hodnotou, „kde ani mol ani rez ji nezkazí a zloději se neprokopávají.“ Mt 6,19
Růžena Rylková
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Čtyřmezník po čtyřiadvacáté

■ Po „covidové“ pauze se
v září loňského konal již 23.
ročník Jezdeckého dne. Tento
den je také důležitou připomínkou vyhlášení samostatného
československého státu.
Oblíbené setkání u Čtyřmezníku v Třanovicích proběhlo za
krásného počasí, návštěvníci
shlédli skvělé skokové soutěže,
nejmenší předvedli jízdu zručnosti, proběhly soutěže se psy
pro děti, amatérské jezdce a již
tradiční soutěž o nejkrásnějšího
koně. Kdo měl zájem, mohl si
užít i vyhlídkovou jízdu krásným
koňským spřežením pana Brody. Akce je skutečně náročná

na organizaci a lidé, kteří se na
ní podílejí si zaslouží veliké poděkování! Mezi ně hlavně patří prezidentka závodu paní Ivona Labudová a všechny stáje,
které se podílejí na organizaci
soutěže. Poděkování samozřejmě patří všem obcím, hasičům,
a hlavně všem zúčastněným
soutěže a divákům.
Jsme rádi, že ČTYŘMEZNÍK
se těší stále věší oblibě. Všem
vítězům ještě jednou gratulujeme a těšíme se na 24. ročník.
Miroslav Lejka
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Tří králové ze střítežské školy

■ Máme velkou radost, že nabídku účasti na organizaci Tříkrálové sbírky pro třineckou
Charitu přijali naši žáci s velkým nadšením. Původní plán
– vydat se na koledu ve dnech
6. a 9. ledna po obcích Střítež
a Smilovice – jsme tak brzy museli změnit, abychom vyhověli
všem zájemcům, a z plánovaných dvou bylo najednou dnů
pět.
Všichni ochotní dobrovolníci ustrojení do krásných kostýmů, které zapůjčila Charita Třinec, byli mile překvapeni, jak
lidé TŘI KRÁLE vřele vítali, jak
s úsměvem na tváři a často se
sladkou odměnou v rukou neváhali přispět do pokladničky.
Mnozí s dojetím přidali srdečné poděkování s poznámkou,
že jsou moc vděčni za návštěvu koledníků a že se na ně těší
i příští rok...

Naši malí koledníci završili
své putování ve středu 12. ledna
tam, kde ji zahájili – v naší obci.
Nevadil jim ani velký mráz – zahřála je vlídnost a štědrost Střítežanů, za což jim (a samozřejmě i všem dalším, kteří přispěli
v průběhu celé Tříkrálové sbírky) posíláme srdečné poděkování. To si zaslouží i naše děti,
které pomohly. Jsou to: Stella
a Viola Bockovy, Tereza, Eliška
a Tomáš Porvisovi, Anna Padělková, Matyáš Filipczyk, Eliška Kabotová, Noemi Kubiszová,
Elen a Miriam Paszkovy, Aneta Baronová, Eliška Danielová,
Sára Fiedorová, Soňa Lankoczová a Kateřina Macoszková.
Věříme, že jsme touto formou
mohli alespoň trochu přispět
k lepším dnům a radosti těch,
kteří naši podporu potřebují.
Dagmar Machálková

Na sportování nezapomínáme

■ Přesto, že i v tomto školním
roce není situace pro kolektivní
sporty dětí příznivá a meziškolní soutěže se často ruší, našim
žákům sportování nechybí.
Žáci 5. třídy byli druzí na turnaji v minikopané konaném
ve Smilovicích, kroužek stolního tenisu na naší škole si zorganizoval vánoční turnaj a konal se i tradiční vánoční turnaj
tříd ve florbalu. Díky velkému
počtu tříd a žáků školy se turnaj rozrostl do dvou dnů. První
den byly odehrány zápasy mezi
6. a 7. třídami, kdy zvítězila třída

7.B. Druhý den si zahráli žáci 8.
a 9. tříd, kdy se vítězem stala
9.A. Ta byla vyzvána do superfinále žáky 7.B. V neskutečné
sportovní atmosféře s velkým
povzbuzováním diváků nakonec velmi těsně zvítězila třída
9.A.
Věříme, že se epidemiologická situace zlepší a ve druhém
pololetí školního roku budou
naši žáci porážet své soupeře i na okresních soutěžích, jak
byli zvyklí.
Jana Štěpánková

BAGR – BARNA
KOMORNÍ LHOTKA
Tel: 603 252 580
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Předvánoční čas ve Smilovicích

■ Jak žákům zpříjemnit čekání na Vánoce? O tom každoročně přemýšlí každý učitel. Proto se už v listopadu vyrábějí ve
školách různé adventní kalendáře plné nejen sladkých odměn, ale i úkolů se zimní a vánoční tematikou. Nejinak tomu
bylo letos v ZŠ Smilovice. Škola se oděla do vánoční výzdoby, všude vládla adventní nálada, do toho zněly ze tříd vánoční koledy.
Poslední dny před vánočními prázdninami jsme věnovali zejména zábavě dětí. V pondělí si děti užily vánočních besídek s dárečky v rámci školní
družiny. Celý podzim se děti těšily na slibovaný školní turnaj
v minivolejbale. Tuto hru si oblíbili nejen mladší žáci, kteří se
zúčastňují turnajů škol v rámci mikroregionu Stonávka, ale
zaujal i starší žáky. V úterý 21.
12. jsme tedy uspořádali turnaj ve dvou kategoriích. Naše
nová tělocvična umožňuje hrát
najednou šest zápasů minivolejbalu a rozhodování u žáků 1.
až 3. ročníku se tedy rádi ujali
naši čtvrťáci. A opravdu jim to

šlo skvěle. V druhé části turnaje si mezi sebou zahráli i žáci 4.
a 5. ročníku. Tady už rozhodovali pedagogové. Hra děti moc
bavila a každý si domů odnesl
malou sladkou odměnu a vítězové jednotlivých kategorií i diplomy a věcné ceny. Doufejme,
že naše sportovní nadšení do
této hry, která připravuje děti
na „klasický“ volejbal, přinese
úspěchy také v lednovém turnaji mezi školami pořádaném
MZŠ Hnojník a okresním volejbalovým svazem.
Poslední vyučovací den
v prosinci snad přinesl novou
tradici do naší školy a školky.
Děti mateřské školky, žáci školy
a všichni zaměstnanci se sešli
v nové vstupní hale školy a společně si při „Vánočním zpívání
na schodech“ zazpívali vánoční
písně a tradiční koledy. Zazněly tu i vánoční verše a nechybělo vzájemné poděkování za celoroční práci a přání do nového
roku. Video záznam pak putoval za rodiči našich žáků spolu
s vánočním přáním.
Jana Dybová

Naše tipy

Máte ve svém okolí stromového velikána? Přihlaste ho do ankety Strom
roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom, které stromy budou bojovat
o titul Strom roku v populární anketě. Pokud máte ve svém okolí
strom, který si zaslouží pozornost, či potřebuje péči, podělte se
s námi o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna do letošního
ročníku na www.stromroku.cz. Navrhnout svého favorita může
kdokoliv. Pamatujte jen, že silný příběh sám vítězství nezajistí.
Proto hledáme stromy obklopené také silnou komunitou, jejíž
podpora a odhodlání jim k vítězství pomůže.
Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny a odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019
vysadil strom mimo les a registruje ho do interaktivní mapy na
www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích a počtech vysazených stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i takový, který jste
vysadili třeba u vás na zahradě.
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Mikuláš v MZŠ v Hnojníku se vydařil

■ Jako tradičně každým rokem,
ani letos nevynechala naše škola, ve spolupráci se školním
parlamentem, dětmi oblíbenou
prosincovou akci, a to Mikulášskou nadílku.
Letošní „Mikulášské překvapení“ bylo pojato v duchu veselé a milé atmosféry. O tu se
postaral nejen samotný Mikuláš spolu s anděly a čerty, ale
i žáci, nejvíce ti z nižších ročníků, a také děti z mateřské školy, které hlasitě projevily své

nadšení a upřímnou radost ze
vzácné návštěvy, při níž se i aktivně zapojily do různých aktivit. Všechny děti navštěvující
školku či školu byly Mikulášem
a jeho andělskými a čertovskými pomocníky obdarovány
sladkostmi i pěkným zážitkem.
Poděkování patří všem, kteří
se na této akci podíleli, nejvíce
pak štědrému Mikuláši a jeho
doprovodu, za úsměv a radost
dětí.
Lenka Plachtová
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Zápis do Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co nabízí Masarykova ZŠ Hnojník
Krásné motivující přátelské prostředí a dobré klima.
Vzdělávání a výuku v souladu s moderními vzdělávacími trendy.
Kvalitní vzdělávání – vlastní systém srovnávacích testů.
Tým kvalitních a zkušených pedagogů.
Výuku anglického jazyka již od první třídy kvalifikovanými učiteli,
výuku němčiny nebo ruštiny od 7. ročníku.
Podporu a rozvíjení a čtenářské gramotnosti – využití metody
RWCT.
Podporu sportu a zdravého životního stylu (tematické sportovní
akce, sportování v přírodě, ozdravné pobyty).
Projektové a činnostní vyučování.
Nadstandardní materiální vybavení, včetně vybavení prostředky
ICT, výuku v odborných učebnách: multimediální učebně fyziky,
chemie a přírodopisu, učebnách cizích jazyků a výpočetní techniky, multimediální učebně hudební výchovy, učebně cvičné kuchyně, keramické dílně, pracovní dílně kovo-dřevo, dvou tělocvičnách, na víceúčelovém sportovním hřišti, dopravním hřišti a školních zahradách.
Elektronickou klasifikaci, využívání platformy Google (pravidelné
videohodiny a výukové materiály při distančním vzdělávání).
Individuální přístup pedagogů k žákům, podporu aktivity, tvořivosti a nadání dětí.
Péči o žáky nadané a péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, také formou práce školního speciálního pedagoga.
Doučování dětí s výukovými obtížemi a ohroženými školním
neúspěchem.
Konzultace a pomoc výchovného poradce, metodika prevence
sociálně patologických jevů, školního speciálního pedagoga.
Výuku plavání ve 2. a 3. ročníku.
Lyžařský kurz pro žáky 1. stupně a 7. ročníku.
Velký výběr volnočasových aktivit v zájmových kroužcích, bohatou mimoškolní činnost, účast na soutěžích, akce v oblasti prevence rizikového chování.
Aktivní školní parlament.
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• Školní družinu s ranním i odpoledním provozem s pestrou nabídkou činností.
• Školní klub pro žáky 2. stupně s širokou nabídkou aktivit.
• Velmi dobře vybavenou krásnou školní knihovnu a studovnu otevřenou od pondělí do pátku.
• Výuku oborů základní umělecké školy přímo v ZŠ.
• Kvalitní a chutné obědy v souladu se zásadami zdravé výživy ve
školní jídelně.
• Školní bufet se zdravými svačinkami.
• Skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelskou atmosféru,
přátelské klima.
• Jsme školou s certifikátem „Rodiče vítáni“, prioritou jsou pro nás
dobré mezilidské vztahy, přátelská komunikace, vzájemné naslouchání a spolupráce s rodiči žáků.
Všechny podrobnosti najdete na webových stránkách školy.
V případě dotazů nás kontaktujte.
Jsme škola otevřená všem, proto všechny zájemce zveme na návštěvu, ať již předem domluvenou osobní, nebo prostřednictvím našich webových stránek www.zshnojnik.com
Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka MZŠ a MŠ Hnojník
a kolektiv zaměstnanců školy
A jaký cíl máme?
• Aby se každému dítěti ve škole líbilo a chodilo do ní rádo.
• Aby se škola pro dítě stala bezpečným místem s přátelským
prostředím.
• Aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách.
• Aby se naučilo soustředit na činnost, kterou právě vykonává,
a získalo tak co nejvíce poznatků.
• Aby je učili příjemní učitelé, kteří mají respekt a jsou pro dítě autoritou a zároveň mají jeho důvěru.
• Aby dítě navázalo dobré mezilidské vztahy.
• Abychom vytvořili mezi všemi účastníky vzdělávání spokojenou,
přátelskou a důvěryhodnou atmosféru.

Únor 2022

Díky projektům proudí do zkvalitňování školství na Třinecku miliony

■ Po čtyřech letech projekt
Místní akční plán (MAP) II OPR
Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0008963) končí. Cílem projektu, do kterého
bylo zapojeno 27 škol a školských zařízení z 12 obcí na území ORP Třinec, byla podpora
zkvalitňování školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi
aktéry vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol, neformálními
vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky
a odbornou veřejností. Rozpočet tohoto projektu byl více
než 12,6 milionu korun. Projekt
byl financován z Evropské unie
prostřednictvím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Celkem se podařilo zrealizovat cca 150 implementačních
aktivit. „V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti měl velký
úspěch například ČteFest, česká a polská verze jedinečného
nástěnného čtenářského metru a v moderním pojetí následně mobilní aplikace čtenářského metru,“ uvedla Mgr. Markéta
Bobková, manažerka a administrátorka projektu MAP II v ORP
Třinec. Matematická a finanční
gramotnost byla rozvíjena zejména prostřednictvím besed
pro žáky a vznikly pracovní sešity pro základní i mateřské školy. Díky projektu mohli žáci také
zdarma navštěvovat šachové
kroužky.
Téma rovných příležitostí

a inkluze bylo spjato s realizací mnoha vzdělávacích aktivit,
kulatých stolů a tematických
setkání za účasti řady odborníků. Po celou dobu projektu byly
školám k dispozici metodičky z Centra kolegiální podpory.
Přínosem byl nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se
speciálně vzdělávacími potřebami, které si školy mohly zdarma vypůjčit.
„Zážitkové exkurze do center
polytechnického vzdělávání, výuku s ozoboty, soutěže pro žáky
a v neposlední řadě i tematické
workshopy pro pedagogy jsme
realizovali pro podporu rozvoje polytechniky v regionu,“ zmiňuje M. Bobková a dodává: „Významně jsme podpořili aktivity
zaměřené na kariérové poradenství. Každá škola obdržela
deskovou hru Vzhůru do světa
povolání, jejíž autoři spolupracovali s naším projektem. Žáci
se také zapojili do školního projektu, přičemž výherci se zúčastnili pilotního Teenage business campu. Byly zpracovány
tematické pracovní listy včetně
metodik pro pedagogy. Po celou dobu byla školám nabízena
podpora díky metodičce kariérového poradenství.“
Školy si velmi pochvalovaly
zapojení dvou rodilých mluvčích do výuky anglického jazyka a možnost nákupu pomůcek
v rámci miniprojektů škol zaměřených na podporu rozvoje
kompetencí dle vlastních potřeb jednotlivých škol. Probíhaly

Zažijte více v Těšínském Slezsku

■ Slevová karta Těšínské Slezsko Region Card poskytuje návštěvníkům slevy na ubytování
ve vybraných hotelech a penzionech, dále na wellness procedury, skipasy, na vstupy do
bazénů, do muzeí, na rozhledny a na další turistické atrakce.
Výše slev dosahuje i 100 %.
Na webových stránkách
www.tscard.cz je uveden přehled slev z různých oblastí. V oblasti ubytování lze dosáhnout až na 30% slevy. Výše
slev na vstupy do wellness center, na bazény či jiná sportoviště se pohybují kolem 20 %.
S kartou se můžete vydat rovněž za kulturou a poznáním.
Zámek Fryštát mohou držitelé
karty navštívit zdarma – získají totiž 100% slevu ze vstupného
a navíc pro druhou osobu získají 50% slevu ze vstupného na
prohlídku. Láká vás procházka

přírodou, chystáte se na hory?
I zde nezapomeňte na svou Těšínské Slezsko Region Card.
Nabízí slevy ze vstupného na
rozhlednu nebo na skipasy.
Kartu lze získat v síti informačních center od Mostů
u Jablunkova po Bohumín nebo
u smluvních partnerů, a to jako
bonus k ubytování. Více informací zájemci najdou na webu
www.tscard.cz nebo www.tesinskeslezsko.cz. Kartu je možné
také získat v rámci speciálních
akcí. Sledujte facebookovou
stránku a Instagram Těšínské
Slezsko pro všechny. Najdete zde mj. zajímavé tipy na výlety a informace o zajímavých
kulturních a sportovních akcích
v Těšínském Slezsku.
Přehled
aktuálních
slev
na
https://www.tscard.cz/
sluzby-se-slevou/?all=1.
TS

také soutěže pro děti zaměřené
na regionální tematiku a preventivní programy, kdy největší
událostí je přistavení unikátního
protidrogového vlaku (18. a 19.
11. na železniční stanici Třinec).
Osvěta probíhala i v oblasti netradičních vzdělávacích směrů,
např. Montessori, Waldorfská či
lesní školy.
„Velké poděkování náleží členům pracovních skupin a lektorům implementace, kteří se podíleli nejen na přípravě, ale i na
samotné realizaci aktivit. Díky
nim se do regionu podařilo pozvat mnoho kvalitních lektorů
a odborníků a vznikla řada přínosných výstupů. Poděkování patří městu Třinec za strategické zaštítění projektu. Přestože realizace projektu byla
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narušena z důvodu výskytu
COVID-19, hodnotíme druhou
etapu projektu jako velmi zdařilou,“ dodala Markéta Bobková.
V únoru 2022 začne navazující třetí výzva MAPu, která
bude mít necelé dvouleté období a výše rozpočtu činí téměř
tři miliony korun. Cílem této fáze
projektu bude především vzdělávání pedagogů, vyhodnocování plnění strategických cílů
v oblasti vzdělávání v regionu
a především plánování aktivit,
které budou následně realizovány od roku 2024.
Tisková zpráva a článek
vznikly na základě setkání
s místními zpravodaji.
Ing. Stanislav Cieslar
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I v Hnojníku bylo jednotné zemědělské družstvo

■ Jednotné zemědělské družstvo (JZD)
v Hnojníku bylo ustaveno na veřejné schůzi
24. 6. 1949. O založení JZD se nejvíce zasloužili Rudolf Šotek a velitel SNB (Sbor národní
bezpečnosti) Bohumír Čech. Ve velké míře
ale i rolníci Pavel Rakowski se synem Stanislavem a střední rolník Josef Sodzawiczný. V Hnojníku nebyl ke vstupu do JZD nikdo nucen sankcemi či násilím. V roce 1953
např. vydaly okresní orgány pokyn uspořádat v obcích veřejné schůze občanů, jež
měly označit vesnické zbohatlíky a tzv.
kulaky.
Na veřejné schůzi v Pohostinství Stonávka (dnes Restaurace u Zajíce) 21. 5. 1953
přítomni občané odhlasovali usnesení, že
„v Hnojníku nejsou žádní vesničtí zbohatlíci a kulaci, neboť velcí rolníci v obci vstoupili v roce 1949 do JZD“. V roce 1950 přešlo JZD do II. typu a hospodařit začalo na
pozemcích rolníků Stanislava Rakowského, Josefa Sodzavičného, Ondřeje Kubisze, Pavla Suchánka a Gustava Suchánka.
Ještě na podzim 1949 zahájilo JZD stavbu
budovy u fotbalového hřiště (dnes firma
EPOS s.r.o.), v níž měla být umístěna družstevní prádelna, místnost pro zavařování
ovoce, masa a zeleniny, skladiště zemědělských strojů a také koupelny pro pracovníky
JZD i veřejnost. Převážná část stavby byla
vybudována s pomocí brigádnické aktivity občanů. V roce 1952 však nakonec byla
nedokončená budova odprodána ke zřízení pobočky Strojní traktorové stanice (STS)
v Českém Těšíně. Při usedlosti č. p. 1 (Sodzawiczný) byla vybudována v roce 1950 drůbežárna pro 250 slepic s výběhem do oploceného prostoru. 28. dubna 1951 provedlo
JZD společné ustájení krav, a to v chlévě na
usedlosti č. p. 3 (u mlýna Gustava Suchánka). Celkem bylo takto ustájeno 52 krav. Za
zmínku stojí skutečnost, že budova kravína
v zachovalém stavu stále i v roce 2020 existuje, a to dokonce i se zbytky kovové konstrukce nadzemní dráhy pro vozíky k vyvážení hnoje. Stejná nadzemní dráha, ale pro
návoz siláže, vedla do kravína od sousedící vybetonované silážní jámy, jež byla vybudována v roce 1954. Její dřevěné zastřešení, již velmi obrostlé náletovou vegetací,
se nachází vedle objektu kravína dodnes.

Adaptací a přístavbou chlévů u č. p. 1 (Sodzawiczný) vznikl první společný vepřín.
V roce 1951 obhospodařovalo JZD 105 ha
půdy. V roce 1952 patřilo JZD v Hnojníku
mezi nejlepší v okrese. V roce 1954 zřídilo
odchovnu kuřat, rovněž bylo započato se
stavbou garáží a mechanizační dílny vedle
místní komunikace vedoucí od mlýna Gustava Suchánka k silnici do Komorní Lhotky
(dnes ubytovna fa Vankat, č. p. 458). V prvním pololetí 1955 však v JZD započala krize.
Pole do JZD vložilo 5 větších usedlostí, ale
členové nevnesli svou, či rodinnou pracovní sílu. Někteří zakládající členové JZD přešli na civilní zaměstnání (Rakowski), jiné postihly vážné úrazy (Sodzawiczný, Šokala), či
přešli do veřejných funkcí (Zajíc).
V družstvu zůstalo jen několik původních
zaměstnanců těchto rolníků. Ti se ale cítili více jako zaměstnanci, nikoliv jako členové JZD. To vedlo k výraznému poklesu produktivity práce a k nízké odměně za pracovní jednotku. Za účelem hledání příčin krize
v JZD byla 20. září 1955 svolána do restaurace Stonávka (u Zajíce) mimořádná schůze
Rady ONV. Součástí schůze byl mimo jiné
protest některých členů MO KSČ proti obviňování člena JZD a vedoucího mlýna Gustava Suchánka jako škůdce JZD. Takto byl
označen spolu s Josefem Dulavou v opovržlivé karikatuře, šířené mezi občany. Další výjezdní zasedání Rady ONV v Hnojníku
se uskutečnilo 8. února 1957 a jeho cílem
bylo zhodnotit úroveň masově organizační práce MNV se zřetelem k pomoci JZD.
Byly zhodnoceny schopnosti a nedostatky
všech funkcionářů JZD a příčiny finančních
potíží JZD. Postupně byly realizovány závěry, přijaté tímto výjezdním zasedáním Rady
ONV. 21. února 1957 byl ve funkci předsedy
JZD Ondřej Kubisz nahrazen Josefem Sodzawiczným. JZD mělo jen 32 členů s průměrným věkem 50 let. Proto proběhla intenzivní agitace k rozšíření členské a půdní
základny JZD. Dvojice členů MO KSČ navštěvovaly jednotlivé drobně hospodařící
rolníky a kovozemědělce s cílem přesvědčit je ke vstupu do družstva. Agitace však
vyšla naprázdno. V zájmu scelení pozemků
JZD do větších celků došlo v roce 1957 delimitací k přerozdělení pozemků mezi ČSSS
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a JZD. V roce 1960 převzalo JZD budovu
u fotbalového hřiště a odkoupilo část vozového parku zrušené STS. Do mechanizačního střediska JZD bylo tak vloženo 5 traktorů a 2 nákladní vozidla. Podařilo se zvýšit
členskou základnu a v roce 1961 mělo JZD
již 65 členů. Činnost JZD byla ale ukončena
k 1. 1. 1966, kdy se členové JZD usnesli převést své pozemky k obhospodařování státnímu statku.
Povšimněme si, jaké se používaly v minulosti zemědělské stroje. Na začátku 20. století se k obdělávání zemědělské půdy používalo dřevěných pluhů se železnou radlicí.
K úpravě oraniště pak dřevěných bran se železnými zuby a dřevěných válců. Tráva i obilí se kosily ručními kosami, nebo jen srpy.
Sklizené obilí se mlátilo dřevěnými cepy,
nebo žentourovými mlátičkami. K tahu se
používal kůň, u těžších půd koní spřežení.
U menších a chudších rolníků bylo ještě i po
2. světové válce běžné k zápřahu používat
volské, či kravské potahy. První celo železné pluhy se objevily na velkostatku barona
Beese v roce 1913, u ostatních zemědělců
až po první světové válce. Celo železné brány se začaly využívat na polích velkostatku v roce 1920. Talířové brány v roce 1917,
u ostatních rolníků až v roce 1950. Rozsévač
umělých hnojiv v roce 1922, secí stroje až
ve druhé polovině třicátých let. Orba traktorem započala na velkostatku v roce 1937,
u ostatních zemědělců až po roce 1945. Prvním strojem na sklizeň sena byla hrabačka
sena, užívaná od roku 1913. Travní žací stroj
se začal používat v roce 1917. Výfuk sena na
půdu se objevuje v roce 1947. Od roku 1941
je užíván samovazač obilí. Místo slaměných
povřísel začal se po roce 1945 používat motouz z papírových, nebo rostlinných vláken
(konopí, sysál). První velkou čistící mlátičkou, poháněnou parním strojem, si statek pořídil v roce 1912, rolník Rakowski pak
v roce 1914. V období mezi světovými válkami se i u drobných rolníků používaly jednoduché mlátičky pro „drcení“ obilných klasů,
poháněné vodou chlazenými benzinovými
motory, s následným čistěním vymláceného obilí zpravidla ruční klikou poháněných
tzv.“burdaků“. Benzínové motory bohatších
rolníků byly často v rámci dobrých sousedských vztahů využívány i dalšími drobnými rolníky v okolí. Po 2. světové válce se na
větších rolnických hospodářstvích začínají používat mláticí stroje se současným čistěním obilí, poháněné již elektrickými motory. Ty byly i na velkostatku užívány až do
příchodu obilních kombajnů. Kombajn (ruské výroby) byl poprvé v obci použit 5. srpna
1952 na poli státního statku v lokalitě „za lesem“ - směr Třanovice. Mletí obilí pro rolníky prováděly v obcích vodní mlýny. V Hnojníku byly tři (majitelé Pavel Rakowski, Pavel Suchánek, Gustav Suchánek). Od roku
1956 zůstal v provozu pouze mlýn Gustava
Suchánka (dnes fa Vankat, autodílna, nyní
sklad firmy č. p. 65). U řady rolníků však byly
k hrubému mletí obilí pro potřeby výkrmu
domácích zvířat využívány větrem poháněné kameninové válcové žentoury. Dvouřádkový sázeč bramborů byl poprvé použit
v roce 1953. Od roku 1954 byly také již používány rozmetače hnoje. Rozvoj mechanizace pochopitelně pokračoval zvýšeným tempem i v dalších létech. Ale to je již zcela jiná
kapitola jejich historie.
Miroslav Gryc
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Ikona Gminy Śmiłowice-Zofia WANOK
(100 lat od urodzenia)

■ Každa wioska czy miasto ma zasłużone osoby na
polu kultury,nauki lub sportu
i nie inaczej jest u nas w Gminie Śmiłowice. Współpracując
przed 15 laty z wydawnictwem
Regio w związku z jedyną publikacją o naszej Gminie (Smilovice-z historie obce, Śmiłowice-z historii Gminy), miałem
okazję zapoznać się szczegółowo z dorobkiem naszej malarki
urodzonej 5. 4. 1922 w Śmiłowicach, pani Zofii WANOK.

Jubilantka budzi w nas szczególne umiejętności i cechy
skromności. Pani Zofia oprócz
malarstwa była chórzystką
w Godulanie i w Hutniku, uczyła gry na fortepianie, akordeonie, pisała wiersze, aktywnie
działała w klubie sportowym,
w Hucie Trzyniec pracowała do
emerytury na stanowisku redaktora. Pamięć o tak wszechstronnym człowieku musi być
szczególnie celebrowana w naszej gminie i z tego powodu wraz z MK PZKO podjąłem się przygotowania uroczystości w dniu 2.4.2022 (16:00)
w sali Urzędu Gminy Śmiłowice. Kto został zaproszony?
Oczywiście oprócz wernisażu obrazów od uczniów malarki i oryginałów zapożyczonych

od chętnych obywateli z Gminy i okolicy, program kulturalny będzie przypominał dalsze
umiejętności malarki tzn. program uświetni chór TA GRUPA, zespół muzyczny KAMRACI, poezja pani Ewy Furtek oraz
dzieci z śmiłowickiej i gnojnickiej szkoły. Dla informacji podaję że byli już wprawdzie kontaktowani uczniowie malarki,
Paweł Wałach, syn i żona Władysława Pawery, Anna Piszkiewicz, Bogusław i Tadeusz Ko-

nieczni, Ewa Furtek, Bogdan
Mrózek, żona Edwarda Kaima
pani Marta, Franciszek Szymczysko. Również Wasze obrazy od malarki zapożyczone na
dzień wystawy mogą zapełnić
panele wystawowe. Wystarczy
napisać pod adres emailowy
(chwistek@seznam.cz) i będą
Wam podane instrukcje. Jeśli
wszystko uda się załatwić jak
planujemy to chyba zanosi się
na podwieczór pięknej kultury w naszej Gminie Śmiłowice. Warunkiem jest tylko żeby
zdrowie nam dopisało i była
możliwość organizacji takiej
uroczystości w okresie zmagania się z pandemią.
Gustav Chwistek

9

Kwesta Trzech Króli w Trzanowicach

■ W sobotę 8.1.2022 można było spotkać w Trzanowicach kolędników – „Trzech Króli“. O godz. 8:30 w miejscowym
Domu PZKO spotkało się około
50 osób – dzieci i dorosłych, aby
wesprzeć działania organizacji
„Charita Česká repubilka”.
Udało się utworzyć 10 grupek
kolędników wraz z opiekunami, którzy wyruszyli do domów
ze skarbonkami tradycyjnej już
„Kwesty Trzech Króli”, część
dzieci pomagała również w sąsiedniej gminie Gnojnik. Kolędnicy śpiewali kolędy, składali
życzenia noworoczne, wręczali symboliczne dary, w zamian
za to otrzymali dary pieniężne
dla potrzebujących oraz często
też jakieś słodycze. Nagrodą za

trud wolontariuszy był smaczny
obiad przygotowany przez panie z MK PZKO. Po obiedzie zaplanowano balik maskowy dla
dzieci, były przygotowane gry
i zabawy taneczne, był to mile
spędzony czas. Również w tym
roku udało się połączyć przyjemne z pożytecznym, za co
wielkie dzięki należą się jednej
z głównych organizatorek całego dnia, Dorocie Uherek oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tego,
że wszystko poszło sprawnie.
Myślę, że jest bardzo ważne pokazywać dzieciom i młodzieży, że trzeba sobie nawzajem
pomagać.
Danuta Jochymek

Pořad bohoslužeb v době velikonoční
ŘKF Hnojník

9.4.2022 S platností Květné neděle, Komorní Lhotka 16,30č
10.4.2022 Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma
/průvod s ratolestmi/
Hnojník
7,30p 8,45č,
Třanovice
10,00č
14.4.2022 Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře,
Hnojník
18,00 č+p
15.4.2022 Velký pátek – Umučení Ježíše Krista,
Hnojník obřady 15,00 č+p
16.4.2022 Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Pán,
Hnojník 8,00 Laudy – ranní chvály, po celý den adorace v „Božím
Hrobě“, Hnojník 19,00 č+p
17.4.2022 Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
Hnojník 7,30 p 8,45 č,
Třanovice 10,00 p,
K. Lhotka
11,30 p
18.4.2022 Pondělí velikonoční Hnojník 7,30 p 8,45 č,
Třanovice 10,00 č
23.4.2022 S platností 2. velikonoční neděle,
Komorní Lhotka 16,30 č
24.4.2022 2. neděle velikonoční - „Božího Milosrdenství“,
Hnojník 7,30 p 8,45 č,
Třanovice 10,00 č
24.4.2022 Hnojník 10,00 -17,00 adorační den farnosti
Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Velikonocemi:
Třanovice: sobota 9.4.2022 od 9:00 hod
Komorní Lhotka: sobota 9.4.2022 od 16 hod
Hnojník: neděle 10.4.2022 od 14 hod
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Cesta do moderní budoucnosti

■ Na začátku školního roku
2021/2022 byla na naší škole dokončena realizace projektu “Cesta do budoucnosti na
Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník”.
Tento projekt se zaměřil na dovybavení stávajících učeben
pracovních činností, kompletní vybudování nové učebny cizích jazyků a informatiky a také
rozšíření síťové infrastruktury.
Celkové výdaje projektu činily
4,2 mil. Kč, přičemž 85 % z této
částky činila dotace EU, 5 % je
dotace státního rozpočtu a zbylých 10 % poskytl zřizovatel školy, tedy Obec Hnojník.
V nové multimediální učebně
je 24 žákovských počítačů, které obsahují software pro správu
učebny z učitelského stanoviště, ovládání žákovských počítačů či tvorbu konverzačních skupinek, díky kterým mohou žáci

pomocí sluchátek s mikrofonem v těchto učitelem vytvořených skupinkách konverzovat.
V rámci rozšíření konektivity
byla podstatně rozšířena školní
WiFi síť, která nyní pokrývá celou školu. Modernizovali jsme
také školní server a páteřní
switche, které jsou nyní propojeny pomocí optického kabelu
a umožňují tak ultra rychlý přenos dat. Naše škola již tedy zcela naplňuje předepsaný Standard konektivity škol, a to včetně IPv6 konektivity či ověřování
na RADIUS serveru.
Na závěr bych rád poděkoval zřizovateli školy za finanční zajištění a možnost realizace
projektu, bez kterého by k takto podstatné modernizaci školy
dojít nemohlo.
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Lyžařská školička v Bukovci

■ Zima je nejkrásnější na horách, to každý ví. A proto jsme
rádi, že se tento rok mohl lyžařský kurz pro Masarykovu mateřskou školu v Hnojníku uskutečnit. Výcvik se konal v Bukovci
pod vedením zkušených instruktorů Malina ski.
Lekce byly rozděleny do dvou
bloků, mezi kterými se děti posilnily vydatnou svačinou a odpočinuly si v areálu restaurace
Kempa. První den se seznámily
s pohybem na lyžích a vyzkoušely si první lyžařské krůčky,

a díky své obrovské snaze mohly poslední den výcviku ukázat své dovednosti rodičům při
slavnostní exhibici s maskotem
lyžařské školy. Každý účastník
obdržel diplom a drobný dárek
na památku. Už se těšíme na
příští rok. Věříme, že podmínky
budou příznivé, abychom opět
mohli s našimi předškoláky vyrazit do hor na čerstvý vzduch.
Karina Brozdová,
Pavla Morcinková

Jan Khýr

Ohlédnutí za poslední akcí v Malině
Děkujeme…
Díváme se s vděčností na uplynulé týdny a měsíce, na malinu, která, tak jak je jí to v přírodě vlastní, se opravdu během uplynulého
roku rozrostla. Během roku se zrodila mateřská škola lesního typu,
a oslavila zapsání do rejstříku MŠMT.
Školní rok jsme otevřeli s vlastním školním a třídním programem,
který nese malinové vize a hodnoty. Spřátelili jsme se s novými
dětmi, přivítali jsme do týmu paní ředitelku, průvodce a také nové
lektory kroužku. Každý v týmu je pro malinu jedinečný svou osobností, odborností, zkušenostmi a svým osobním zaujetím pro děti
a za to ze srdce děkujeme!
Děkujeme velmi rodičům za jejich důvěru, za tu přednost, že se
můžeme spolupodílet na provázení jejich dětí, že můžeme být při
tom, když rostou a můžeme tak růst s nimi. Velké poděkování patří našim podporovatelům, dobrovolníkům, rádcům a dárcům, kteří
nás vybavili prakticky a materiálně. Právě díky nim může být malina stabilní a rostoucí organizmus.
NK

■ Oheň a sníh, vánočka a perníčky, horký nealko punč, dárečky a zdobení hvězd, vyprávění příběhu a písničky... To byla
atmosféra zimního posezení pro
školkové děti s rodiči a Malinovým týmem.
Atmosféra, kterou jsme chtěli věnovat dětem nakonec byla
jedinečná pro nás samotné.
Protože poletující vločky a hřejivé rozhovory nelze připravit
či plánovat, jsou darem toho
okamžiku.

Děti až do večera vydatně
bobovaly a posilovaly celé tělo
na slackline, barvily sníh a zdobily hvězdy, mlsaly a opékaly,
naslouchaly vyprávění a tvořily
vlastní příběh.
A opět nechtěly jít domů, a to
je pro nás ta největší odměna
a povzbuzení, že má smysl vytvářet přátelství a blízkost, dobře se obléct, jít spolu ven a prožít jednoduché činnosti. Vracíme se ke starému a je to pokrok.
Nikol Maďová

Únor 2022
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Místní poplatky na rok 2022
Připomínáme občanům, že
poplatek za psa na rok 2022
činí 50 Kč (za každého dalšího
psa 100 Kč), poplatek za svoz
komunálního odpadu (bez slevy) je 650 Kč za osobu za rok
2022. V letošním roce budou
opět některým občanům odečteny slevy, které si vytvořili používáním ISNO programu.
Splatné částky Vám budou zaslány formou sms do mobilních telefonů v průběhu měsíce dubna 2022. Oba výše
uvedené poplatky jsou splatné k 30.6.2022 a je možné je
uhradit na obecním úřadě hotově či platební kartou nebo na
účet obce 1681972319/0800.
Informace k termínům splatnosti poplatků najdete i v kalendáři obce (voda, odpady
poplatek).
Sportovní odpoledne
V sobotu 12.3.2022 se uskuteční v prostorách obecního úřadu sportovní odpoledne
pro občany Horních Tošanovic.
Prezence je mezi 12,00 – 13,00
hod. V průběhu odpoledne
proběhne několik sportovních
soutěží, např. stolní tenis, stolní

fotbal, šipky apod…Vlastní soutěže začínají od 13,00 hod. Srdečně zveme všechny, kteří si
chtějí zasportovat a strávit příjemné sobotní odpoledne.
Kompostéry
Obec
Horní
Tošanovice má k dispozici kompostéry na bioodpad o objemu 1,3
m3. Kompostér je možné získat po uzavření smlouvy o zápůjčce, kterou s Vámi sepíšeme na obecním úřadě. Následně je možné si kompostér
vyzvednout.
Knihovna
Zveme srdečně občany k návštěvě naší knihovny. Půjčujeme beletrii i naučnou literaturu pro děti i dospělé registrovaným čtenářům. Registrace je
zdarma, roční poplatek 0,- Kč.
Kromě našeho knižního fondu
přispívá k rozmanitosti i čtvrtletní výměnný knižní fond regionální knihovny Třinec. Na
webových stránkách knihovny
https://knihovna.hornitosanovice.cz najdete on-line katalog
knih a stačí si jen vybrat…Čtení
sluší každému!

STONÁVKA

texty: redakce.stonavka@seznam.cz inzerce: admin@stonax.cz
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POSKYTUJE SLUŽBU:
•

Pomoc v domácnosti - nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám
s chronickým onemocněním starším 18 let na území Frýdecko- Místecka a jejího blízkého okolí. Služba je poskytována v domácím
prostředí na základě písemné smlouvy. Při jejím poskytování klademe důraz na profesionální, individuální a vstřícný přístup ke
klientům. Naším cílem je umožnit uživatelům důstojně prožívat období nemoci a stáří a prodloužit, co nejvíce jejich setrvání
v domácím prostředí.

Konkrétní cíle služby:
•
•
•
•

Poskytovat uživatelům pomoc při těch úkonech v domácnosti, které vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu nejsou
schopni provádět sami.
V oblastech, v nichž jsou schopnosti uživatelů sníženy, je při provádění jednotlivých úkonů podporovat a posilovat tak
zachování jejich soběstačnosti.
Spolupracovat při zajištění péče s blízkými osobami uživatele.
Nabídnout uživatelům a rodinným příslušníkům, možnost domluvit si časový rozsah péče na dobu delší než 1 hod.

Cílovou skupinu služby tvoří:
•
•
•

senioři se sníženou soběstačností,
osoby s tělesným postižením starší 18 let,
osoby s chronickým onemocněním starším 18 let.

Službu nejsme schopni poskytnout:

• osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění,
• osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo jinými projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků,
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění v zařízení zdravotní péče.

Poskytované služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů hygieny a péče o oděv:
• příprava vhodného oděvu k denním činnostem
• pomoc s běžnou hygienou obličeje, rukou, vlasů a nehtů
b) pomoc při zajištění stravy:
• pomoc při přípravě jídla a pití
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• běžný úklid a údržba domácnosti
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
d) pomoc mimo domácnost klienta
• doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět

Provozní doba:

Po–Ne: 7:00–15:00 a 16:00–19:00 hodin dle dohody

Úhrada za poskytnuté služby:

Služba je plně hrazena klientem.
Cena za hodinu poskytnuté služby je 250 Kč.
Cena za dopravu za klientem je 1 km - 10 Kč.

KONTAKT:

zavolejte nám na číslo
+420 558 274 790 nebo +420 720 044 352
navštivte náš web:
frydecko.sestricka.cz
a nebo nám napište na e–mail: frydecko@sestricka.cz
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